
LIITE 1

Kautokeinon kapina

Lähdin katsomaan elokuvaa ilman 
odotuksia tai ennakkotietoja. En osannut 
sijoittaa elokuvan tapahtumia mihinkään 
tiettyyn ajanjaksoon. 
Historiantuntemuksessani oli siis 
Kautokeinon kokoinen aukko. Toki olen 
tiennyt, että saamelaisten kulttuuria on 
pyritty muokkaamaan virkamiesten 
rahapussien kasvattamiseksi. Ehkä 
saamelaisten yhteisöllisyys ja vahvuus 
ovat pelottaneet ulkopuolisia. He eivät ole 
olleetkaan vain pieni alkukantainen 
heimo, jota voi häpeilemättä käyttää 
hyväksi. Ihmislajille tuntuu myös olevan 
luonteenomaista yrittää muovata kaikkia 
samanlaisiksi. 
Elokuvan ensimmäiset minuutit ohjasivat 
minua tulevaan parituntiseen. Kaksi 
puuarkkua näyttämöllä ja tiheä 
ihmisjoukko sen edessä paljastivat, ettei 
Kautokeinon kapina ole lajiltaan mikään 
kepeämielinen elokuva, jonka viehätys 
perustuisi ainoastaan Lapin upeisiin 
maisemiin. Elokuvassa ilmeisesti tultaisiin 
käsittelemään vakavia asioita, ja sen 
katsominen voisi hyvinkin saada 
ajattelemaan. 
Pienen kylän asukkaat ovat jakautuneet 
kahtia. On elinkeinonaan harjoittavat 
kyläläiset, jotka lypsävät elantonsa 
poroista. Sitten on elinkeinoaan 
harjoittavat virkamiehet, jotka taas 
lypsävät elantonsa kyläläisistä. Viina 
antaa kylän kauppiaalle, Ruthille, vallan 
pitää kapakassa asioivia kyläläisiä 
otteessaan. Niin kauan kuin kyläläiset 
tapansa mukaan humaltuisivat ja 
tuhlaisivat omaisuutensa Ruthin 
kauppaan, kaikki sujuisi hyvin. 
Alkoholisoituneet poromiehet eivät vain 
enää kyenneet hoitamaan töitään, jonka 
tähden poronhoito jäi kylän naisväen 
vastuulle. 
Laestadiuksen saarnat kirkossa saivat 
saamelaiset ymmärtämään viinan 
tuhoavan voiman ja raitistumaan. 
Raitistuminen oli käännekohta 
parempaan elämään. Koska 

viinahampaan kolotus loppui, oli 
kyläläisillä mahdollisuus irtautua Ruthin 
kaupan ankarasta otteesta. Myös omaa 
etuansa ajavan kirkon valta katosi. 
Kyläläiset alkoivat tulkita Raamattua omia 
tarpeitansa vastaavaksi. 
Uskonnonharjoitus muuttui 
kapitalistisesta 
pakkopullakirkossakäynnistä omaksi 
traditioksi, joka tarjosi muutakin kuin 
ylimielisen papin ”tehkää parannus, 
syntiset!” –pelotteluja. 
Kyläläisten elämä sujui hienosti, 
poronhoito oli kannattavaa ja elämänlaatu 
hyvää. Heimo teki sitä, mitä jo useita 
vuosisatoja oli tehnyt. Tokikaan se ei 
sopinut hienoihin vaatteisiin ja 
pröystäilevissä taloissa asuville 
virkamiehille. Ei tietenkään, eihän 
kyläläisistä ollut mitään hyötyä ahneille 
virkamiehille, jos he saisivat vain elää 
rauhassa. 
Viinan ja kirkon ote pyrittiin palauttamaan 
takaisin pakkotoimilla. Kyläläisiä vangittiin 
ilman oikeudenkäyntiä. Vangitsemissyyt 
olivat yhtä naurettavia kuin purukumin 
sylkäiseminen maahan. Rohkea nuori 
nainen, Elen, ei suostunut poljettavaksi 
vaan uskaltautui pistämään hanttiin. 
Omista oikeuksista välittäminen tulkittiin 
kapinoinniksi, jonka tähden Elen tuomittiin 
pakkotyöhön. Tässä vaiheessa olin 
turhautunut ja vihainen. Ei noin saa 
tapahtua, ei edes elokuvissa. Minkälainen 
sadisti elokuvan käsikirjoittaja on 
ollutkaan, kun näin piinaa katsojia. Sitten 
ymmärsin, ettei elokuvaa ole 
käsikirjoitettu, nämä kauheudet ja 
epäoikeudenmukaisuudet ovat 
tapahtuneet oikeasti. 
Koin elokuvaa katsoessa luultavasti kaikki 
mahdolliset tunnetilat. Elokuvan 
loppuvaiheessa adrenaliini virtasi. Kun 
kyläläiset päättivät lähteä hakemaan 
oikeuksiaan Kautokeinosta, huomasin 
kehossani merkkejä intensiivisestä 
katsomisesta ja keskittymisestä. Niskani 
oli jännittynyt ja silmäni olivat väsyneet. 
Elokuvan loppukohtaus oli 
vaikuttavuudessaan upea. Oli mahtavaa 



nähdä, kuinka kuolemaantuomitut pitivät 
kiinni ylpeydestään loppuun saakka. He 
eivät mitätöineet tapahtumia rukoilemalla 
virkamiehiltä anteeksiantoa. 
Elokuvateatterin valojen syttyessä ja 
lopputekstien rullatessa, hengähdin 
hetkeksi ja ajattelin ”onneksi se oli vain 
elokuva”. Muistin kuitenkin taas, että se 
oli elokuva, joka kuvasi todellisia 
tapahtumia. Yritin taas piristyä ja ajattelin, 
että tapahtumista on kulunut jo parisataa 
vuotta. Toiveikkuuteni kuitenkin hävisi 
taas hetkessä, kun muistin, että tuollaista 
tapahtuu vieläkin. Suomalaisena 
kyseisten asioiden ajattelu tulee 
ajankohtaiseksi vasta, kun näen 
elokuvan, joka käsittelee sortoa. Suomi 
on tosin vain yksi harvoista maista, joissa 
kansalaisten tarvitsee nähdä tuollaista 
vain elokuvissa. Monessa maassa, 
nykyäänkin, sorto on osa todellista 
elämää. 
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Kautokeinon kapina 
Nils Gaupin ohjaama Kautokeinon 
kapina, kertoo saamelaisten pulmista ja 
niiden lopulta aiheuttamasta kapinasta 
vuonna 1852. 
Saamelaiset asuivat rauhallisessa 
Kautokeinossa ja kävivät ruokatarpeitaan 
läheisestä kylästä tarpeen tullen. Kylän 
miehillä oli tapana jäädä kapakkaan 
pitemmäksikin aikaa. Lopulta viina alkaa 
heikentää perheiden varoja ja he joutuvat 
suuriin velkoihin. Viinavelat alkavat tuntua 
lopulta myös porotokassa. 
Määrätietoinen ja rohkea Elen alkaa 
levittää Raamatun sanaa, minkä 
seurauksena kapakat tyhjenevät ja väki 
innostuu lukemaan Raamattua. Tästä 
kylän viinakauppias Ruth ei pidä vaan 
haalii liittolaisekseen kylään tulleen uuden 
piispan. Lopulta kylän asukkaiden vihasta 
muodostuu kapina, jonka seurauksena 
kaksi saamelaismiestä tuomittiin 
mestattaviksi ja Gaupin isoisoisoäiti 
passittettiin 17 vuodeksi pakkotyöhön. 
Ohjaaja yrittää elokuvalla kertoa kristin 

uskon ja viinanmyynnin vääryyksiä 
saamelaisia kohtaan.. Luulen, että 
elokuva herätti monessa ihmisessä 
oikeuden nälkää kuten se herätti 
minussa. Itselleni heräsi kysymyksiä 
elokuvan katsottuani, että miten tällaista 
on päässyt käymään, ja miten siihen ei 
ole otettu kantaa aikaisemmin. Nyt vasta 
tuli ensimmäinen asiaa koskeva elokuva, 
joka herätti luultavasti ihmisten 
mielenkiintoa tapahtuneelle. 
Vasta vuonna 1997 Norjan valtio palautti 
kahden kapinasta tuomitun saamelaisen 
kallot näiden suvuille asianmukaista 
hautaamista varten. Mestattujen päät oli 
viety aikanaan Osloon tieteellisiin 
tutkimuksiin, joiden tarkoituksena oli 
osoittaa, että saamelaiset ovat alempi 
rotu suhteessa norjalaisiin. Palautuksien 
yhteydessä valtio pyysi menneitä 
vääryyksiä anteeksi. 
Ohjaaja Nils Gaupin ura alkoi elokuvalla 
Ofelas, joka valmistui vuonna 1987. Hän 
on tähänastisella urallaan ohjannut 
seitsemän elokuvaa. 

Ville, lukion. 1. luokkalainen 

Kautokeinon kapina 

Kautokeinon kapina oli hyvin erilaisia 
tunteita herättävä elokuva. Mielestäni 
elokuvan norjalais-saamelainen ohjaaja 
Nils Gaup on onnistunut loistavasti, tähän 
lienee vaikuttanut Nils Gaupin tunnesiteet 
tapahtumiin, sillä hänen isoisoisoäiti Elen 
on ollut tuolloin 1852 osallisena 
Kautokeinon dramaattisissa 
tapahtumissa. 
Mielenkiintoani elokuvaa kohtaan lisäsi 
paitsi sen historiallinen aihe, mutta myös 
saamelaiskulttuuri; erityisesti kieli ja 
elintavat. 
Tapahtumat siis perustuvat 
tositapahtumiin ja sijoittuvat norjalaiseen 
kylään Kautokeinoon. Kylää yrittää hallita 
ilkeämielinen ruotsalainen kauppias Ruth. 
Hän käyttää hyväkseen saamelaisten 
heikkoa luontoa ja myy heille viinaa 
luotolla, mutta ellei velkoja maksa, ne 
tullaan perimään henkilökohtaisesti. Velat 



peritään kaikkein pyhimmästä, 
saamelaisten elinkeinosta, 
poronhoidosta. Kauppias Ruth saa viinan 
avulla paljon asiakkaita kestikievariinsa, 
samaan aikaan saarnamies Lars Levi 
Laestadiuksen saarnat viinan kiroista 
puhuttavat Kautokeinon ihmisiä, etenkin 
kylän naiset alkavat olla huolissaan. 
Kyläläisten johtohahmoksi nousee Elen, 
joka alkaa järjestää hengellisiä kokouksia, 
Laestaudiuksen lähdettyä kaupunkiin. 
Elen yllyttää kyläläisiä boikotoimaan 
kauppias Ruthia ja yrittää saada 
viinanjuonnin ja myynnin loppumaan. 
Kun kestikievarissa asiointi hiljenee, 
alkaa Ruth ihmetellä, hän kuulee Elenin 
pitämistä herätyskokouksista ja 
saamelaisten raitistumisesta. 
Ruth ryhtyy vastatoimiin ja hankkii kylään 
uuden lujatahtoisen papin Stockflethin, 
näin tapahtumat Kautokeinossa saavat 
alkunsa. Kapina päättyy dramaattisesti 
Kauppias Ruthin ja nimismies Buchtin 
kuolemiin. Elen, Elenin miehen veli ja 
eräs muu kyläläinen saavat tuomiot 
murhista, Elen tuomitaan 17 vuoden 

pakkotyöhön ja miehet mestataan 
julkisesti. 
Elokuvan näyttelijät oli mielestäni valittu 
loistavasti, etenkin Anni-Kristiina Juuso 
näytteli hyvin vahvaa naisroolia. Uskoisin 
että elokuva voisi toimia myös kirjana. 
Elokuvan jälkeen ajatuksissani matkustin 
tuohon aikaan ja vuoteen, mietin millaista 
elämä on mahtanut olla tuolloin. On 
jotenkin uskomatonta, että tuolloin on 
ollut ihmiset ns. heimoina, kuten 
esimerkiksi saamelaiset. Heitä on pidetty 
omana kansanaan, vaikka ovatkin 
yhtälailla osana maatamme, kuin kaikki
muutkin. Uskonnolla on ollut myös 
vahvempi merkitys tuolloin ihmisten 
elämässä, kirkko on ohjeistanut ihmisten 
elämää ja asettanut normeja, tänään 
kaikki on toisin. On myös vaikea asettua 
tilanteeseen, että esimerkiksi ruoka on 
hankittava itse luonnosta ja vaatteet on 
tehtävä itse, kuinka paljon vaivaa onkaan 
täytynyt tuolloin nähdä elämän 
välttämättömyyksien eteen. 
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